
van Dongen tot Loon op Zand



Fiets &Food route West
Natuurlijk Tomaat
Klein Dongenseweg 81  Dongen

Boerderijwinkel Theo Machielsen
Van Haestrechtstraat 9a  Kaatsheuvel

• Fiets op de Klein Dongenseweg richting de Hoofdstraat
• Sla linksaf naar de Kerkebosdreef
• Ga in de bocht rechtsaf over het bruggetje en na het tweede bruggetje linksaf
• Fiets door tot aan riviertje de Donge en sla rechtsaf 
• Volg de Donge en sla linksaf bij de Wielstraat
• Sla rechtsaf bij de Lage Weg 
• Fiets rechtsaf naar de Stadshoudersdijk
• Sla linksaf naar de Spoorstraat en fiets verder op de Schoolstraat
• Sla bij de bewegwijzering rechtsaf naar de Schoutstraat
• Neem op de rotonde de eerste afslag rechts naar het Vaartje
• Fiets rechtsaf de Vrouwkensvaartsestraat in 

• Ga linksaf het Halve Zolenpad op
•  Fiets bij het knipperlicht op het Halve Zolenpad rechtsaf naar de 

Nieuwevaart 
• Blijf op de Nieuwevaart en sla linksaf naar de Hoge Zandschel
• Sla rechtsaf naar de Capelsedreef 
• Ga bij rotonde linksaf richting Kaatsheuvel: Dongenseweg
• Sla linksaf naar De Roei
• Sla rechtsaf naar de Erasstraat
•  Ga op het einde naar links en meteen naar rechts naar de Hilsestraat
• Sla linksaf naar de Rozenstraat 
• Sla rechtsaf naar de Berndijksestraat 
•  Sla linksaf naar de Raadhuisstraat en vervolg rechts naar de 

Hoofdstraat
• Houd bij de splitsing links aan: Roestelbergseweg
• Vervolg tot aan de Vaartstraat 
• Fiets over de rotonde naar de Van Haestrechtstraat

• Fiets verder op de Van Haestrechtstraat 
• Sla rechtsaf naar de Waalwijksebaan
• Fiets op het kruispunt in de duinen naar links
• Ga bij restaurant Bosch en Duin naar rechts naar de Schoorstraat
•  Sla rechtsaf bij De Loonse Hoek naar de Kloosterstraat en sla linksaf 

naar de Loonse Molenstraat

Voedselbos Waspik
Vrouwkensvaartsestraat 12c  Waspik
 
 



De Zwammenberg
Zijstraat 20 de Moer

Opener Bier
Veepad 33 Dongen

De Annahoeve
Zijstraat 25 de Moer

Imkerij Op ’t Sandt
Moleneind 29  Loon op Zand
•  Fiets rechtdoor op het Moleneind en sla rechtsaf naar 

de Udenhoutseweg
• Fiets rechtsaf op de Finantiën
•  Ga rechtdoor via de Kasteellaan over de rotonde en 

sla linksaf naar de Kerkstraat
• Blijf rechtdoor fietsen door de Bergstraat tot De Moer
• Ga rechtsaf naar de Zijstraat

• Fiets terug op de Zijstraat en sla rechtsaf naar de Middelstraat
• Ga door op de Nieuweweg
• Sla linksaf naar het Veepad

• Fiets terug en ga linksaf naar de Fazantenweg
• Ga op de rotonde rechtdoor naar de Klein Dongenseweg

•  Fiets rechtdoor op de Loonse Molenstraat en sla bij het 
bord rechtsaf naar het Moleneind

• Houd rechts aan naar nummer 29

TerraVie
Loonse Molenstraat 35  Loon op Zand
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